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79 §
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avaa kokouksen.

80 §
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty jäsenille sähköpostina perjantaina
27.11.2020. Seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön
5 §:n mukaan esityslista on toimitettava viimeistään kaksi päivää ennen
kokousta.
Kokouksessaan 21.3.2019 yhteinen kirkkoneuvosto päätti, että esityslistat
toimitetaan jäsenille sähköisesti ja materiaali on paperisena saatavilla
kokouspaikassa puoli tuntia ennen kokouksen alkua.
Yhteinen kirkkoneuvosto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet
jäsenistä on saapuvilla.
Puheenjohtajan päätösesitys:
Yhteisen kirkkoneuvoston kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.
Päätös:

81 §
Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
Puheenjohtajan päätösesitys:
Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.
Päätös:

82 §
Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Puheenjohtajan päätösesitys:
Kokouksen työjärjestykseksi hyväksytään esityslistan mukainen järjestys.
Päätös:
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83 §
Ilmoitusasiat
Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulin päätös 18.11.2020 § 381:
Tuomiokapituli määrää Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteisen
kirkkoneuvoston puheenjohtajaksi Lammin seurakunnan kirkkoherra Heli
Ulvisen ajalle 1.1.2021-31.12.2022
Kirkkohallituksen täysistunto on kokouksessaan 24.11.2020 valinnut
talousjohtaja Kai Kauppisen jatkamaan Kirkon kirjanpidon ja
palkanlaskennan (KiPa) johtokunnassa toimikauden 2020 - 2024
Kirkkohallituksen yleiskirje 27 / 2020
- Kirkon tietoturvapolitiikasta annettu väliaikainen määräys
Kirkkohallituksen yleiskirje 29 / 2020
- Lotta Svärd 100 vuotta
Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A 12 / 2020
- Työajan enimmäismäärä uudessa työaikalaissa ja Työajan lyheneminen
vuoden vaihteessa
Kirkon työmarkkinalaitos: Uutiskirje 5 / 2020
Kirkkohallituksen kuukausiraportti 10 / 2020
Pirkko Valkaman erokirje yhteisestä kirkkovaltuustosta
Hauhon seurakuntaneuvoston kokouspöytäkirja 6 / 2020
Hämeenlinna-Vanajan seurakuntaneuvoston kokouspöytäkirja 6 / 2020
Lammin seurakuntaneuvoston kokouspöytäkirja 5 / 2020
Yhteistyötoimikunnan kokouspöytäkirja 3 / 2020
Seurakuntayhtymän johtoryhmän kokousmuistio 14 / 2020
Puheenjohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.
Päätös:
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84 §
Viranhaltijoiden päätösluettelot
Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja talousjohtaja pitävät tekemistään
viranhaltijapäätöksistä päätösluetteloja. Yhteisen kirkkoneuvoston
puheenjohtaja ei ole tehnyt viranhaltijapäätöksiä. Talousjohtajan päätökset
numerot 48 - 49 / 2020 ovat nähtävillä kokouksessa.
Puheenjohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto
1. hyväksyy viranhaltijoiden päätösluettelot
2. ei käytä otto-oikeuttaan päätöksiin.
Päätös:

85 §
Seurakuntayhtymän verotulokertymä
Liitteenä 1 on kirkollisveron tilitykset ajalta 1.1.- 30.11.2020.
Talousjohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee asian tiedoksi.
Päätös:

86 §
Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2021 sekä toiminta- ja
taloussuunnitelma vuosille 2022 – 2023
Yhteinen kirkkoneuvosto 4 / 27.8.2020 / § 52 / Seurakuntayhtymän talousarvion 2021
laadintaohje
Talousarvion 2021 valmistelussa keskeisin ajatus on ollut, että talousarvio-raamissa
seurakuntayhtymän tilikauden tuloksen tulee olla ylijäämäinen ja kassavirran positiivinen.
Näin laadittu talousarvioraami vuodelle 2021 päätyy 15.436 euron ylijäämään (vuoden 2020
budjetoitu ylijäämä 8.830 euroa). Seurakunnille talousarvion 2021 määrärahat jaetaan
jäsenmäärien suhteessa ja eri toimintaan tarkoitetut määrärahat pysyvät lähes vuoden 2020
talousarvion tasolla (yksiköiden sisällä voidaan toki tehdä sisäisiä muutoksia määrärahojen
jaossa). Seurakuntien ja seurakuntayhtymän jako-osuudet säilyvät ennallaan 60/40
prosenttia. Pienemmille seurakunnille jaetaan edelleen seurakuntayhtymän jako-osuudesta
ns. rakennemuutostukea 80.000 euroa perussäännön tulonjako määräyksestä poiketen.
Kiinteistöstrategia määrittää tarkemmin ensisijaiset investointikohteet. Isompien
korjaustöiden osalta varaudutaan tekemään myös lisätalousarvio tarpeen mukaan.
Investoinnit rahoitetaan omarahoituksella.
Ansiotuloista kertyviä kirkollisveroja arvioidaan kertyvän 10.413.626 (10.447.658) euroa.
Valtionrahoitusta ennustetaan kertyvän 1.285.816 (1.285.556) euroa. Näiden osalta tuloja
siis arvioidaan kertyvän yhteensä 11.699.442 (11.733.214) euroa. Kirkollisverotulojen
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ennakoidaan laskevan vuoden 2019 toteutuneesta verotuksesta n. 2,4 %. Lisäksi
talousarvion valmistelussa arvioidaan rahoitustuottoja kertyvän 150.000 (150.000) euroa.
Omaisuuden realisoinnista arvioidaan tuloja kertyvän 100.000 (100.000).
Lisäksi talousarvion valmistelussa lähdetään siitä, että vakituisen henkilökunnan lukumäärä
ei kasva. Keväällä 2020 hyväksytyn kirkon virka- ja työehtosopimuksen mukaan yleisen
palkkausjärjestelmän peruspalkat nousivat elokuun 2020 alussa 1,5 % ja tuntipalkat 1,4 %.
Sopimustarkistus nostaa palkkoja vuonna 2021 siten, että toukokuun alussa yleisen
palkkausjärjestelmän peruspalkat nousevat 1,9 % ja tuntipalkat 1,6 %.
Vuoden 2021 talousarviossa suorituslisään varataan 1,1 % (eli noin 50.000 euroa) yleisen
palkkausjärjestelmän piirissä olevan henkilöstön peruspalkkojen yhteismäärästä. Tämä
prosenttiosuus on sama kuin vuonna 2020. Kilpailukykysopimuksen mukainen vuotuinen
työajan/työmäärän pidentäminen 24 tunnilla päättyy vuoden 2021 alussa.
Edellä mainitut lisäävät palkkamenoja noin 1,3 % verrattuna kuluvaan vuoteen.
Liitteenä on talousarvion laatimisohje. Ohjeessa on mukana laatimisaikataulu, valmistelussa
tehty esitys tuloslaskelmaosasta vuoden 2021 talousarvion raamiksi, käyttötalousosan
menokehysesitys vuodelle 2021 sekä toimintakate per seurakuntalainen vuodelle 2021.
Talousjohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee ja vahvistaa liitteen mukaisen vuoden 2021
talousarvion laadintaohjeen.
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin.
Yhteinen kirkkoneuvosto 5 / 12.11.2020 / § 72 / Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle
2021 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2022 – 2023
Kokouksissaan syys-lokakuun 2020 aikana ovat yhtymän seurakunnat sekä kiinteistö- ja
hautaustoimen johtokunta valmistelleet ja osaltaan hyväksyneet tulevien vuosien toiminta- ja
taloussuunnitelmat. Niistä on koottu toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2021 sekä
toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2022 – 2023.
Talousarvion laadinnassa pohjana on ollut yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessaan
27.8.2020 § 52 vahvistama budjettiraami. Talousarvion laadinnan keskeiset perusteet ovat
seuraavat:
1) Talousarvioesityksen tulee olla ylijäämäinen.
2) Toimintayksiköiden määrärahat pysyvät edellisten vuosien tasolla.
3) Seurakuntien ja seurakuntayhtymän jako-osuudet säilyvät ennallaan 60/40 prosenttia.
Pienemmille seurakunnille jaetaan tukea 80.000 euroa.
4) Tuloveroprosentti on 1,30 % (vahvistettiin yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa
24.9.2020).
5) Kirkon voimassa olevaa virka- ja työehtosopimusta ajalle 1.4.2020 – 28.2.2022
noudatetaan.
6) Kiinteistöstrategiaan pohjautuvia isompia investointeja on talousarviossa huomioitu siten,
että määrärahavarauksia on hankesuunnitelmien tekemiseen. Varsinainen hankkeiden
rahoitus päätetään erikseen lisätalousarvioilla, jotka yhteinen kirkkovaltuusto käsittelee ja
hyväksyy. Ehdotetut investoinnit ja hankkeet vuodelle 2021 ovat 1.400.000 euroa.
Liitteenä 5 on yhteenveto vuoden 2021 talousarviosta. Kaikki tulosvastuulliset yksiköt ovat
talousarvionsa laatineet annetun raamin puitteissa.
Liitteenä 6 on investoinnit ja hankkeet vuodelle 2021, jotka kiinteistö- ja hautaustoimen
johtokunta käsitteli ja hyväksyi kokouksessaan 27.10.2020.
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Liitteenä 7 on toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2021 sekä toiminta- ja
taloussuunnitelma vuosille 2022 – 2023.
Talousjohtajan päätösesitys:
1.) Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee ja esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi
liitteen 7 mukaisen toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2021 sekä toiminta- ja
taloussuunnitelman vuosille 2022 – 2023.
2.) Yhteinen kirkkoneuvosto lähettää liitteen 7 mukaisen asiakirjan edelleen
seurakuntaneuvostoille lausunnon antamista varten. Seurakuntaneuvostojen tulee antaa
lausunto Hämeenlinnan seurakuntayhtymän talousarviosta ja toimintasuunnitelmista ennen
kuin yhteinen kirkkovaltuusto tekee päätöksen asiasta kokouksessaan 17.12.2020 (KJ
10:14).
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin.

Yhteinen kirkkoneuvosto
Hauhon (24.11.), Lammin (25.11.) ja Hämeenlinna-Vanajan (26.11)
seurakuntien seurakuntaneuvostot ovat kokouksissaan käsitelleet vuoden
2021 toimintasuunnitelman sekä talousarvion ja puoltavat sen hyväksymistä.
Kalvolan seurakunnan seurakuntaneuvosto kokoontuu 8.12.
Talousjohtajan päätösesitys:
a) Yhteinen kirkkoneuvosto toteaa, että saadut seurakuntaneuvostojen
lausunnot puoltavat vuoden 2021 toimintasuunnitelman ja talousarvion
hyväksymistä yhteisen kirkkoneuvoston esittämässä muodossa.
b) Yhteinen kirkkoneuvosto esittää, että yhteinen kirkkovaltuusto:
1. vuoden 2021 talousarvion osalta:
1.1. hyväksyy toimintasuunnitelman vuodelle 2021 ja vahvistaa
seurakuntien ja yhtymän työmuotojen tavoitteet sitovina noudatettaviksi,
1.2. hyväksyy talousarvion vuodelle 2021, jossa käyttötalousosan
toimintakate on –9.914.019 euroa, tuloslaskelmaosassa tilikausi jää
ylijäämäiseksi 15.436 euroa ja investointiosassa investoinnit ovat
1.400.000 euroa,
1.3. oikeuttaa yhtymän taloustoimiston tekemään talousarvioon ja sen
perusteluihin mahdollisesti tarvittavat oikaisuluonteiset paino- ja
laskentateknilliset korjaukset,
2. vuosien 2022 – 2023 toiminta- ja taloussuunnitelman osalta:
2.1. hyväksyy vuosien 2022 – 2023 toiminta- ja taloussuunnitelman.
Päätös:
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87 §
Hämeenlinna-Vanajan seurakuntatalojen tilojen ja toimintojen uudelleen
järjestämiseen nimitettävä työryhmä ja työskentelyn aikataulu
Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti kokouksessaan 24.9.2020
§ 9 seuraavaa päätöksen:
Yhteinen kirkkovaltuusto käy läpi laaditun Poltinahon uuden seurakuntatalon
tilaohjelman ja tavoitehintalaskelmat. Yhteinen kirkkovaltuusto päättää, että
päätös tilojen sijainnin osalta avataan ja tutkitaan uudelleen sekä
vaihtoehtojen lisääntymisen että muuttuneen ajattelun myötä.
Lisäksi yhteinen kirkkovaltuusto antaa yhteiselle kirkkoneuvostolle seuraavat
tehtävät:
1.
Asettaa työryhmän laatimaan suunnitelman HämeenlinnanVanajan seurakuntatalojen tilojen ja toimintojen uudelleen järjestämisestä.
Työryhmässä tulee olla edustus Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan ja
seurakuntayhtymän työntekijöistä, Hämeenlinna-Vanajan
seurakuntaneuvostosta, yhteisestä kirkkoneuvostosta sekä
asiantuntijaosaamista tilakysymysten ratkaisemisesta. Työryhmän tulee
perustaa suunnitelmansa Hämeenlinna-Vanajan strategiassa esitettyyn
ajatteluun toiminnan vaatimista tiloista ja seurakuntayhtymän voimassa
olevasta kiinteistöstrategiasta nouseviin reunaehtoihin.
2.
Selvittää Poltinahon - ja Keskusseurakuntatalon kiinteistöjen
korjaustarpeen kustannukset kuntotutkimusten kautta.
3.
Selvittää Poltinahon - ja Keskusseurakuntatalon markkinahinnan
tarkoituksenmukaisessa vaiheessa.

Syyskuun valtuuston kokouksen jälkeen valmistelua ja keskustelua
asetettavasta työryhmästä on käyty mm. Hämeenlinna-Vanajan
seurakuntaneuvoston kokouksissa, kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan
kokouksessa ja seurakuntayhtymän johtoryhmän kokouksissa.
Keskusteluissa on noussut esille pieni, tehokas mutta kuitenkin laaja-alaista
kokonaisnäkemystä edustava työryhmä. Tämän perusteella työryhmän
kokoonpanoksi esitetään kahdeksaa (8) varsinaista jäsentä edustaen
Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan ja seurakuntayhtymän työntekijöitä,
Hämeenlinna-Vanajan seurakuntaneuvostoa, yhteistä kirkkoneuvostoa sekä
kiinteistö- ja hautaustoimen johtokuntaa. Työryhmän varsinaisiin jäseniin
tulee kuulua myös yksi asiantuntijajäsen. Varsinaisten jäsenten lisäksi
työryhmällä on mahdollisuus kutsua kokouksiinsa lisää asiantuntijoita ja
henkilöstöä tarpeen mukaisesti. Työryhmän tulee perustaa suunnitelmansa
Hämeenlinna-Vanajan strategiassa esitettyyn ajatteluun toiminnan vaatimista
tiloista ja seurakuntayhtymän voimassa olevasta kiinteistöstrategiasta
nouseviin reunaehtoihin.
Vuoden 2021 talousarvioon on Poltinahon seurakuntatalon ja
Keskusseurakuntatalon kuntotutkimusten tekemiseen varattu määrärahaa
80.000 euroa. Näiden tekemiseen, sisäilmatutkimuksen analysointiin ja
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loppuraportin tekemiseen arvioidaan kuluvan 2-3 kuukautta aloittamisesta.
On tärkeää, että kuntoarvioiden tekeminen käynnistetään pikaisesti.
Työryhmä työskentelylle varataan kevätkausi ja alkusyksy 2021. Väliraportti
työstä annetaan yhteiselle kirkkoneuvostolle 26.8.2021 (esitellään edelleen
yhteiselle kirkkovaltuustolle 23.9.2021) ja tavoitteena on saada työ valmiiksi
viimeistään joulukuun 2021 alkuun mennessä. Kysymys Hätilän
seurakuntatalon tulevaisuudesta on kytkettävä oleelliseksi osaksi työryhmän
työtä samoin kuin kysymykset kaikkien muidenkin tilojen sijaintipaikoista.
Puheenjohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto
1.
nimeää kahdeksan (8) jäseniseen työryhmään
koskien Hämeenlinna-Vanajan seurakuntatalojen tilojen ja toimintojen
uudelleen järjestelyä kaksi (2) jäsentä Hämeenlinna-Vanajan
seurakuntaneuvostosta, kaksi (2) jäsentä yhteisestä
kirkkoneuvostosta, yhden (1) jäsenen kiinteistö- ja hautaustoimen
johtokunnasta, yhden (1) jäsenen Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan
henkilöstä, yhden (1) jäsenen seurakuntayhtymän henkilöstöstä sekä
yhden (1) asiantuntijajäsenen
2.
nimeää työryhmän puheenjohtajan
3.
päättää, että Poltinahon seurakuntatalon ja
Keskusseurakuntatalon kuntotutkimusten hankinta käynnistetään
mahdollisimman nopeasti
4.
päättää, että väliraportti työryhmän työskentelystä
käsitellään yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa 26.8.2021.
Päätös:

88 §
Haudanhoitohinnasto
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 8 / 1.12.2020 / § 117
Liitteenä on esitys haudanhoitohinnastoksi alkaen 1.1.2021. Esitys sisältää
euromääräiset korotukset johtuen palkkojen ja yleisten kustannusten
noususta. Haudanhoitohinnaston rakenne on entinen.
Haudanhoitohinnastossa olevia hintoja on korotettu edellisen kerran vuonna
2019. Liitteenä on voimassa oleva haudanhoitohinnasto.
Talousjohtajan päätösesitys:
Johtokunta käsittelee ja hyväksyy liitteen mukaisen haudanhoitohinnaston
alkaen 1.1.2021 ja lähettää sen edelleen yhteisen kirkkoneuvoston
vahvistettavaksi.
Päätös:
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Yhteinen kirkkoneuvosto
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsittelee
haudanhoitohinnaston kokouksessaan tiistaina 1.12.2020, siis
esityslistan lähettämisen jälkeen.
Liitteenä 2 on esitys haudanhoitohinnastoksi alkaen 1.1.2021. Esitys sisältää
euromääräiset korotukset johtuen palkkojen ja yleisten kustannusten
noususta. Haudanhoitohinnaston rakenne on entinen.
Talousjohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto vahvistaa liitteen 2 mukaisen
haudanhoitohinnaston alkaen 1.1.2021.
Päätös:

89 §
Hautaushinnasto
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 8 / 1.12.2020 / § 118
Liitteenä on esitys hautaushinnastoksi alkaen 1.1.2021. Esitys sisältää
euromääräiset korotukset johtuen palkkojen ja yleisten kustannusten
noususta. Hautaushinnaston rakenne on entinen.
Hautaushinnastossa olevia hintoja on korotettu edellisen kerran vuonna
2019. Liitteenä on voimassa oleva hautaushinnasto.
Talousjohtajan päätösesitys:
Johtokunta käsittelee ja hyväksyy liitteen mukaisen hautaushinnaston
alkaen 1.1.2021 ja lähettää sen edelleen yhteisen kirkkoneuvoston
vahvistettavaksi.
Päätös:
Yhteinen kirkkoneuvosto
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsittelee hautaushinnaston
kokouksessaan tiistaina 1.12.2020, siis esityslistan lähettämisen
jälkeen.
Liitteenä 3 on esitys hautaushinnastoksi alkaen 1.1.2021. Esitys sisältää
euromääräiset korotukset johtuen palkkojen ja yleisten kustannusten
noususta. Hautaushinnaston rakenne on entinen.
Talousjohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto vahvistaa liitteen 3 mukaisen hautaushinnaston
alkaen 1.1.2021.
Päätös:
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90 §
Keittiötoimen hinnat
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 8 / 1.12.2020 / § 119
Liitteenä on esitys seurakuntayhtymän keittiötoimen sisäisistä
tarjoiluhinnoista sekä liitteenä on leirikeskusten ruokailujen sisäiset hinnat
alkaen 1.1.2021. Keittiötoimen hinnaston hinnat sisältävät tarjottavien lisäksi
mahdollisesti tilojen koristelun tilaisuuteen sopivaksi, lautasliinat ja kaiken
etukäteisvalmistelun, tarjoilun ja jälkityöt. Sisäisiähintoja on korotettu
edellisen kerran 1.1.2019
Talousjohtajan päätösesitys:
Johtokunta hyväksyy liitteen mukaisen sisäisen tarjoiluhinnaston alkaen
1.1.2021 sekä liitteen mukaiset leirikeskusten ruokailujen sisäiset hinnat
1.1.2021 alkaen ja lähettää ne edelleen yhteisen kirkkoneuvoston
vahvistettavaksi.
Päätös:
Yhteinen kirkkoneuvosto
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsittelee keittiötoimen hinnat
kokouksessaan tiistaina 1.12.2020, siis esityslistan lähettämisen
jälkeen.
Liitteenä 4 on esitys seurakuntayhtymän keittiötoimen sisäisistä
tarjoiluhinnoista sekä liitteenä 5 on leirikeskusten ruokailujen sisäiset hinnat
alkaen 1.1.2021. Keittiötoimen hinnaston hinnat sisältävät tarjottavien lisäksi
mahdollisesti tilojen koristelun tilaisuuteen sopivaksi, lautasliinat ja kaiken
etukäteisvalmistelun, tarjoilun ja jälkityöt.
Talousjohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto vahvistaa liitteen 4 ja 5 mukaiset keittiötoimen
hinnat alkaen 1.1.2021.
Päätös:

91 §
Tammikuun 21. päivä 2021 yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa suoritettavat
vaalit
Yhteisen kirkkovaltuuston tulee suorittaa vuoden 2021
ensimmäisessä kokouksessaan seuraavat vaalit:
1. Yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajan vaali vuosiksi 2021 - 2022
2. Yhteisen kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan vaali vuosiksi 2021 - 2022
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3. Yhteisen kirkkovaltuuston sihteerin vaali vuodeksi 2021 - 2022
4. Yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan vaali vuosiksi 2021 - 2022
5. Yhteisen kirkkoneuvoston kolmentoista (13) varsinaisen jäsenen vaali
vuosiksi 2021 - 2022
6. Yhteiseen kirkkoneuvostoon valittujen neljäntoista (14) jäsenen
henkilökohtaisten varajäsenten (14) vaali vuosiksi 2021 – 2022
7. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan puheenjohtajan ja kymmenen
(10) varsinaisen jäsenen ja heidän henkilökohtaisten varajäsentensä (11)
vaali vuosiksi 2021 – 2022
8. Seurakuntayhtymän johtoryhmän kolmen jäsenen valitseminen vuosiksi 2021 - 2022
Yhteisen kirkkoneuvoston ohjesääntö 13 §:
Seurakuntayhtymän 5-jäsenisen johtoryhmän
muodostavat yhteisen kirkkoneuvoston
puheenjohtaja, seurakuntayhtymän talousjohtaja
sekä yhteisen kirkkovaltuuston valitsemat kolme
muuta viranhaltijaa, joista kaksi edustaa
seurakuntia ja yksi seurakuntayhtymää.
Johtoryhmän puheenjohtaja on yhteisen
kirkkoneuvoston puheenjohtaja.
Seurakuntayhtymän johtoryhmän toimikausi on
kaksi vuotta ja kolme sen jäsentä valitaan
yhteisen kirkkovaltuuston toimikauden
ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä
kokouksessa. Seurakuntayhtymän johtoryhmä
kutsuu itselleen sihteerin.
Puheenjohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että
yhteinen kirkkovaltuusto suorittaa tammi 21. päivä 2021
pidettävässä kokouksessa kohdissa 1 - 8 mainitut vaalit.
Päätös:

92 §
Muut asiat
Hämeenlinna-Vanajan seurakuntaneuvosto esittää kokouksestaan
26.11.2020, että Hämeenlinnan seurakuntayhtymä käynnistää
ympäristödiplomin hakemisen. (Asian tarkempi selvitys ja esittely annetaan
kokouksessa.)
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93 §
Seuraava kokous
Puheenjohtajan päätösesitys:
Seuraava yhteisen kirkkoneuvoston kokous pidetään torstaina 18.2.2021 klo
18.00 Keskusseurakuntatalon Ristin salissa.
Päätös:

(Vuoden 2021 kokoukset torstaisin 18.2., 25.3., 22.4., 27.5., 26.8., 14.10.,
11.11. ja 2.12.)

94 §
Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus
Pöytäkirjaan liitetään Kirkkolain 24 luvun 3-5 §:n mukaiset ohjeet
oikaisuvaatimuksen tekemisestä sekä todetaan pöytäkirjan pykälät, joista
oikaisuvaatimusta eikä valitusta voida tehdä.

95 §
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päättää kokouksen.

